Review Bresser BR-D1200BL Bi-Color

REVIEW

WENDBARE ALLESKUNNER
Bij het werken met een continulicht op locatie is het belangrijk dat
je beschikt over accurate, flexibele studiolampen. De Bresser BRD1200BL Bi-Color is een sterke 120 watt ledlamp die aan een dergelijke
beschrijving voldoet en heeft een traploos instelbare kleurtemperatuur
van 3200 tot 5600 Kelvin. Hierdoor is de lamp zowel voor het gebruik van
daglichtsituaties, als voor het bijlichten binnenshuis geschikt.
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e Bresser BR-D1200BL
Bi-Color heeft een
lichtopbrengst van maar
liefst 10.800 lumen. Dat is
een mooie hoeveelheid
licht waar je in veel ruimtes wel uit de
voeten kunt. Fijn is dat de lamp ook
dimbaar is: je kan de BR-D12000BL
instellen tussen de tien en de honderd
procent.
De lamp heeft een nauwkeurige
kleurechtheid, met een CRI van meer dan
95. In de praktijk valt de lamp hiermee in
de hoogste categorie en heeft daarmee
dan ook een uitstekende natuurgetrouwe
kleurweergave. Veel studiolampen
worden erg warm bij gebruik. De Bresser
BR-D1200BL Bi-Color beschikt over
een intelligent geruisloos koelsysteem
waardoor dit tot een minimum wordt
beperkt en je hier tijdens het schieten
geen last van hebt. Waar mijn eigen
verouderde continulichtset nog wel eens

CONCLUSIE

Met de Bresser BR-D1200BL Bi-Color haal je een veelzijdige
alleskunner in huis die gemakkelijk is mee te nemen op
locatie. De kleurweergave van deze lamp is accuraat en je
kan de lamp precies instellen, zoals je dit wil.

'MET DE BRESSER
BR-D1200BL BICOLOR HAAL JE
EEN VEELZIJDIGE
ALLESKUNNER
IN HUIS DIE
GEMAKKELIJK IS
MEE TE NEMEN OP
LOCATIE'

BEOORDELING

BEELDEFFECT 8
BEDIENING 8
BEHUIZING 9
PRIJS / KWALITEIT 8

DIGIFOTO PRO

zoemt tijdens het fotograferen, heb ik
daar bij het gebruiken van deze lamp
geen last van. Er zijn slechts een aantal
fotografen die hun lampen meenemen
onderweg, maar als je één van deze
fotografen bent, ben je bij de Bresser BRD1200BL Bi-Color aan het juiste adres. De
lamp wordt geleverd in een compacte,
stevige tas waardoor deze gemakkelijk is
mee te nemen naar externe locaties en
met een gewicht van 1,75 kilo is het geen
zwaargewicht. De BR-D1200BL heeft
daarnaast een DMX in en out aansluiting,
waardoor deze met de meeste gangbare
lichtpanelen te gebruiken is.
Het opzetten van de lamp gaat soepel
en spreekt voor zich: de lamp staat dan
ook binnen een paar minuten klaar
voor gebruik. Fijn is ook dat ik mijn al
in bezit zijnde paraplu’s gemakkelijk
kan bevestigen aan de zijkant van de
lamp. Het verstellen van de lamp gaat
gemakkelijk en soepel.

SPECIFICATIES

PRIJS € 599,LICHTOPBRENGST 10.800 lumen
AFMETINGEN 12 x 33 centimeter
GEWICHT 1,75 kilogram

DIMBAAR 10 – 100%
ENERGIEVERBRUIK 120 watt
KLEUR zwart
INFO www.folux.nl
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